بسمه تعالي

طرح دوره
واحداهي ردسي مجازي دادکشنه دندا نپزشکي
*

الف-مشخصات درس

 نام درس :بی حسی موضعی
* نظری
 تعداد واحد0/5 :


نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس:

نیم سال:
* عملی

اول 1400-1399
نظری -عملی

دکتر سید علیرضا پرهیز

ورودی1397 :
کارگاهی
شماره تماس09125130627 :

 هدف کلی:
شناخت روشهای تزریق بی حسی  ،موارد بی حسی دندانپشکی و اصول پایه بی حسی در دندانپزشکی

 اهداف اختصاصی:
دانشجویان در پایان دوره باید بتوانند :
 .1نورفیزیولوژی درد و اصول بی حسی موضعی را توضیح دهد.
 .2داروهای بی حسی موضعی آمیوواتر را نام برده  ،موارد کاربرد هر یک را بر شمارد.
 .3آناتومی عصب زوج پنجم را شرح دهد.
 .4تکنیکهای بی حسی موضعی را در هر فک شرح دهد.
 .5عوارض بی حسی موضعی (لوکال و سیستمیک ) را نام برده و راه مقابله با آن را توضیح دهد.
 .6وسایل بی حسی موضعی را نام برده  ،آنها را به درستی به کار برد.
 .7تکنیکهای بی حسی را بر روی مانکن به درستی انجام دهد .
 .8تکنیکهای بیحسی را بر روی همدیگر با نظارت استاد و به درستی انجام دهند.
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*

ب-معرفي درس

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره
 توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی-یادگیری
 انتظارات شما از دانشجویان (مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف ،شرکت فعال در تعامالت و )....
اغلب درمانهای دندانپزشکی با یک تزریق شروع می شود و در بین مراحل یک درمان دندانپزشکی مرحله تزریق بی حسی از نظر
بیماران پر استرس ترین فاز است  .انجام یک بی حسی موفق الزمه یک درمان موفق و دندانپزشک در این مرحله می تواند حداکثر
اعتماد بیمار را جلب نماید .برای انجام یک بی حسی موفق آشنایی با آناتومی و نوروفیزیولوژی درد و اصول بی حسی بسیار ضروری
است  .در واحد درسی بی حسی موضعی که به صورت نظری – عملی طراحی شده است عالوه بر آموزش تئوریک اصول بی حسی
 ،بصورت عملی آموزش داده خواهد شد  .بنابراین انتظار می رود در پایان این واحد درسی دانشجویان بتوانند انجام یک تزریق موفق
 ،یک درمان موفق را شروع کنند.
*

ج-جدول تقویم آموزشي طرح دوره دروس مجازی

نوع منبع
(کتاب/مقاله/جزوه/پاورپوینت
صداگذاری شده/مولتی مدیا یا
هر نوع محتوای دیگری)

تاریخ
ارایه درس

مهلت
انجام
تکلیف
بر
حسب
روز

99/06/18

 30روز
 30روز

ردیف

عنوان جلسه

نام استاد

1

نوروفیزیولوژی درد و اصول
بی حسی موضعی

دکتر رضا امیرزرگر

ماالمد 2020

2

داروهای بی حسی موضعی

دکتر مجتبی صالحی

ماالمد 2020

99/06/25

3

آناتومی کاربردی اعصاب
ناحیه

دکتر عباس کریمی

ماالمد بی حسی 2020

99/07/01

 30روز

4

تکنیک های بی حسی
موضعی

دکترعطا قراجه ای

ماالمد 2020

99/07/08

 30روز

5

عوارض بی حسی موضعی

دکتر فرنوش
محمدی

ماالمد 2020

99/07/15

 30روز

6

آشنایی با وسایل و انجام
تکنیکهای بی حسی بر
روی ماکت

بارگزاری فیلم
آموزشی در سامانه
نوید

7

انجام تکنیک های بی
حسی بر روی همدیگر

بارگزاری فیلم
آموزشی در سامانه
نوید

بارگزاری فیلم آموزشی در سامانه 99/07/22
نوید
بارگزاری فیلم آموزشی در سامانه
نوید

99/07/22

 30روز

 30روز
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8

مشاهده و انجام بی حسی
بر روی بیمار به همراه
دانشجویان سال باال

بارگزاری فیلم
آموزشی در سامانه
نوید

بارگزاری فیلم آموزشی در سامانه 99/07/22
نوید

 30روز

د-ارزشیابي
نیمی از نمره پایانی از مباحث تئوری و نیمی از جلسات عملی است .
نحوه کسب نمره قبولی (بدست آوردن هر  3شرط زیر است ) :
 .1کسب  % 50نمره تئوری از امتحان پایان ترم
 .2کسب  % 50نمره بخش عملی ( حضور در بخش /مشاهده محتوی ها  /حضور در کالس آنالین  8نمره  /انجام تکالیف 2
نمره ) .
 .3در صورت اخذ  % 50نمره از هر یک از آیتمهای فوق  ،از آنها میانگین گرفته می شود و حاصل آن باید  12باشد ت نمره
قبولی کسب گردد.
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